
REGULAMIN KLASY O PROFILU STRAŻ GRANICZNA  

W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCY PRZY WSIiG  

W SŁUPSKU 

 

I. UZGODNIENIA ZBIORCZE 

 

1. Strojem obowiązującym uczniów „ALO”  na zajęciach lekcyjnych jest mundur 

polowy Wojsko Lądowych WP wz. 2010, ponadto polar koloru czarnego z 

wyhaftowanymi symbolami szkoły.   

2. Na bluzie mundurowej nad prawą kieszenią znajduje się patka z nazwiskiem 

ucznia, na lewym ramieniu symbol szkoły. 

3. Polar w kolorze czarnym. Na polarze nad lewą piersią wyhaftowana białą 

nicią, jest nazwa szkoły, nad  prawą piersią przyczepiona jest patka z 

nazwiskiem ucznia, na plecach wyhaftowany białą nicią napis straż graniczna. 

4. Obuwie obowiązujące uczniów to buty taktyczne typu: MILTECH, GROM 

PROTEKTOR, MAGNUM. 

5. Pod bluzą mundurową/polarem znajduje się koszulka z krótkim rękawem w 

kolorze zielonym z wyhaftowanym emblematem szkoły oraz profilem klasy.  

6. Uczniowie w stroju „służbowym” – zobowiązani są przebywać na wszystkich 

zajęciach lekcyjnych, poza zajęciami z wychowania fizycznego i samoobrony. 

7. Uczniowie mają prawo do jednego dnia „ bez munduru”, dzień ten ustalany 

jest na początku roku szkolnego i obowiązuje dla wszystkich klas 

mundurowych w szkole, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania 

uczniów o w/w dniu. 

8. Dopuszczalne jest noszenie polara zamiast bluzy mundurowej. 

9. Spodnie munduru powinny być wpuszczone w buty. 

10. Nakryciem głowy jest czapka patrolowa w kamuflażu wz. 1993. 

11. Koszt zakupu umundurowania ponoszą rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia/uczennicy. 

 

II. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W CZASIE ZAJĘĆ 

 

1. Zajęcia specjalistyczne rozpoczynają się meldunkiem, który skład dyżurny 

klasy lub uczeń wyznaczony przez prowadzącego zajęcia. 

2. Zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzający w mundurze lub 

polarze z emblematami szkoły na terenie i poza szkołą.  



3. Uczeń/uczennica w czasie zajęć zobowiązany/a oraz w drodze do i z szkoły 

jest do czystego i schludnego wyglądu to jest; 

- uczeń ma krótko ostrzyżone włosy i ogoloną twarz, może  mieć krótko 

przystrzyżone wąsy lub brodę, jeśli wyrazi na, to zgodę dyrektor szkoły, lub 

są takie wskazania medyczne; 

- uczennica na czas zajęć ma włosy krótko upięte i nie stosuje wyrazistego 

makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci.       

4. W czasie zajęć w dni „umundurowane” nie wolno uczniom/uczennicom nosić 

wszelkiego rodzaju ozdób, zezwala się na noszenie : zegarka , obrączki 

sygnetu. 

5. Za porządek po zajęciach w salach lekcyjnych odpowiedzialny jest dyżurny. 

6. Na zajęciach specjalistycznych uczniowie zwracają się do prowadzących 

formułą grzecznościową Panie i stopień jeśli osoba prowadząca ma widoczne 

dystynkcje np.: Panie Pułkowniku, lub Panie Profesorze/Pani Profesor w 

przypadku wykładowców cywilnych. 

7. Podczas sprawdzania obecności uczeń/ uczennica po wyczytaniu swojego 

nazwiska odpowiadają jestem. W przypadku wskazania przez prowadzącego 

zajęcia ucznia/uczennicy ten/ta wstając w postawie zasadniczej przedstawia 

się np.: uczeń Jan Kowalski, uczennica Maria Nowak.  

8.  
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